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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

 

                  la proiectul de hotărîre privind  aprobarea  de ajutoare lunare pentru incalzirea 

locuintei cu energie termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece 

noiembrie 2017 – martie 2018, persoanelor singure si familiilor din municipiul 

Alexandria                        

                                
 

 

 

 

 

   Avand în vedere prevederile art. 7, alin. 2 din O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială pentru sprijinirea populaţiei în perioada sezonului rece, autorităţile 
administraţiei publice locale pot stabili prin hotărâre de consiliu local, măsuri de protecţie 
socială din bugetul local după cum urmează:  



a) subvenţii lunare pentru acoperirea diferenţei dintre preţul de producere, transport, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei 
termice facturate populaţiei; 

b) ajutoare lunare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, în completarea celor 
acordate de la bugetul de stat; 

c) atât subvenţii lunare cât şi ajutoare lunare. 

                           Avand in vedere prevederile art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice 

locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare propun urmatorul proiect de 

hotarare: ,, Proiect de hotarare privind aprobarea  de ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei 

cu energie termica, din bugetul local, pentru perioada sezonului rece noiembrie 2017 – martie 

2018, persoanelor singure si familiilor din municipiul Alexandria ”. 

  Consider ca aprobarea acestor ajutoare lunare din bugetul local al municipiului Alexandria 
este în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi că este necesară şi oportună. 

  Direcţia Buget, Finanţe, Taxe şi Impozite si Directia Administratie Publica Locala va întocmi 
raportul comun de specialitate pe care îl va susţine la comisiile de specialitate spre avizare. 

  După întocmirea raportului de specialitate şi avizarea de catre comisiile sus menţionate, 
proiectul de hotarâre însoţit de expunerea de motive, raportul compartimentului de 
specialitate şi avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului 
local al municipiului Alexandria. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

VICTOR DRĂGUSIN 

 

 

 

 

 

 


